typologie osobnosti

Cesta sebepoznání pomocí

duchovní numerologie
Jak více porozumět své jedinečnosti a pochopit vlastní životní cestu? Ani Vy nevěříte, že
naše datum narození, jméno a příjmení nejsou vůbec náhodné, ale že mají vyšší smysl a za
tím skrytou moudrost? Sebepoznání a hledání osobní identity bylo univerzálním lidským
cílem po tisíciletí. Jen hluboké pochopení sebe sama zaručuje, že budeme akceptovat
jak sebe, tak ty kolem nás, které potkáme na cestě životem. Duchovní numerologie nám
zároveň poskytuje odpovědi na mnohé otázky našeho bytí.

Z

ajímá vás, co jste to
za ČÍSLO?  Proč
a komu se vlastně
říká: „Ty si ale číslo!“
Číslo v tomto pojetí je vyjádřením výjimečnosti, naší individuality, jedinečnosti. Rodíme
se totiž s jedinečnou kombinací jména, příjmení i data narození. Ne náhodou se narodíme
o měsíc dříve nebo o několik
dnů později od stanoveného
termínu porodu, zapíšou nám
do rodného listu jiné datum
narození dostaneme jméno
buď po našich předcích, nebo
nám je v porodnici náhle změněno, vynořilo v náhlém impulsu za kuriózních okolností,
nebo se nám zatím vůbec nelíbí, narodíme se do určitého
rodu a získáváme tak určité
příjmení... Tato trojkombinace se dá objasnit a je našim
jedinečným „občanským průkazem“, „mapou duše“ neboli
„paletou barev“ a jen na nás
záleží, jaký obraz s ní dokážeme vytvořit (černobílý, barevný anebo necháme barvy
uschnout), jakým tvůrcem
a umělcem našeho života se
staneme.
A tak se nebojme být pro
sebe obdivuhodnými a nechme to „číslo“ v nás naplno se
projevit! Překonávejme staré
a zažité a vítejme ve svém životě nové a nepoznané s odvahou ve smyslu: „Já to dám,
zvládnu to!“ Až když to zkusíme, jedině tak máme možnost
zjistit a přesvědčit se, čeho
všeho jsme schopni! Stále
více tak můžeme prožívat stav
zdravé sebedůvěry.
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Porozumět vlastní osobnosti je základem porozumění
své duchovní stránce a svému
poslání.
Analogicky můžeme náš vývoj přirovnat k semínku rostliny. Jen pokud poznáme, co za
semínko máme v rukách (kdo
jsme), jenom tak mu můžeme
poskytnout potřebnou péči:
kdy, jak, kde ho zasadit, jak
zalévat, jakým způsobem o něj
pečovat, aby z něj mohla vyrůst
zdravá rostlina, která i v nástrahách všech povětrnostních
podmínek vše pevně ustojí.
Anebo ho necháme napospas
osudu – vždyť to nějak dopadne a snad to přežije. Co ve své
zahrádce vypěstujeme, záleží
jen na nás a zodpovědnost za
to máme ve svých rukou. Ale
pokud nevíme, co máme v rukách, nevíme, co vlastně potřebuje a co bychom mu měli po-

skytnout, aby vyrostlo do krásy.
Tak, jak semínko začíná klíčit
v tmavém prostředí a postupně vyzařováním světla roste
do krásy, tak i my se z nevědomosti probouzíme a zrajeme
ve vědomou bytost. To jediné,
co opravdu potřebujeme, je
vzkvétat do vzácné květiny, tj.
stát se lepším člověkem, hodným sebeúcty a nápomocným
okolí.
Čísla nás jistým způsobem
charakterizují. Když porozumíme jejich řeči, můžou nám být
velkým pomocníkem na cestě
sebepoznání.
Klasická numerologie a význam čísel jsou už mnohým
známy. Pojďme proto nahlédnout do duchovní numerologie,
která je přečíslením osobnosti
člověka (jeho jména, příjmení, rodu a data narození). Pomoci typologie se můžeme

dozvědět, s jakým duchovním
potenciálem přicházíme na
tenhle svět, jak máme působit
tady a teď, ale také kde máme
skryté přednosti, slabiny, nebo
bloky, na kterých je nutno pracovat, co ještě nemáme zvládnuto a nakonec ve výsledku,
jaký je náš životní úkol. Tím, jak
se člověk vyvíjí, se informace
obsažené v jeho typologii projevují dle jeho dozrávání (nezáleží na tom, kolik jsme toho
zažili, ale co jsme si v průběhu
toho stačili uvědomit a uložit
do svého nitra).
Dnes je velice populární si
změnit jméno, příjmení, a čím
dál častěji se používají i různé
pseudonymy. Mnozí si myslí, že
si tak vymažou karmu, změní
od základu svoji osobnost, stanou se výjimečnými, uniknou
minulosti, protože nepřijímají
rodiče… touží být někým jiným.
Jméno je člověku nápovědou
a současně i oporou pro jeho
vnitřní vývoj v daném pozemském životě. Může se stát,
a také se to často stává, že
člověk za svým jménem pokulhává – výzvu k duchovnímu pohybu již jméno obsahuje. Když
je s ním v rozporu, dalo by se
říci, že v takovém případě jej
jeho jméno podněcuje k překonávání slabých povahových
stránek. On sám však přitom
nevychází tomuto podnětu
dostatečně vstříc, má odtažitý
vztah ke svému jménu. Vinu na
tom nemá samozřejmě jméno,
ale člověk sám. Pokud se však
snaží překonat „sám sebe“ ve
věcech, s nimiž se sice narodil,
ale s nimiž nemá zemřít, do-

stává se znovu do souzvuku se
svým jménem. Potom mu jeho
jméno zní opět pěkně.
Proč „duchovní“ numerologie? Nejedná se o žádnou „duchařinu“ ani esoteriku. Ale „duchovní“ ve smyslu prolidskosti
a cituplnosti. Je to numerologie
pro každého hledajícího člověka, který na své životní cestě
touží a směřuje k plnému sebeuvědomění.
Čísla ale nejsou jenom vyjádřením naší osobnosti, ale nabízejí nám také poznání s možností proniknout do podstaty
a významu důležitých životních
pojmů, na které lidský duch
(naše vnitřní podstata) v touze
po hledání pravdy a nalezení
vnitřního klidu, hledá odpovědi:
1 – SÍLA: Kdo je to „JÁ“ a jaká
je podstata člověka? V čem tkví
vnitřní síla člověka? Kde a jak
sílu čerpat? Jaké jsou možnosti
jejího směřování? Koho máme
v životě na 1. místě? Kdy má
modlitba sílu? Existuje spravedlnost? Lze dokázat existenci
vyšší síly?
2 – STVOŘENÍ: Jaké jsou univerzální zákony stvoření, které
platí ve světě viditelném i neviditelném? Jsme tvůrci svého
osudu anebo je karma člověka
předem daná? Proč se říká, že
člověk je „pánem“ ve stvoření?
Jaký je úkol pravého mužství
a ženství. Rovnováha v dávání
a braní. Pocit versus cit.
3 – SVĚTLO: Jak žít, abychom
se líbili světlu? Vnitřní vyzařování člověka a jak si udržet
napojení? Co je bdělost? Co
znamená duchovní osvícení?
Pomocníci ze světla. Co je temno a jak ho lze odhalit?
4 – PŘÍRODA: Kdo nám vytváří životní podmínky? Jak se
projevuje přirozenost člověka?
Opravdu svědčí bezmasá strava o vyšším stupni duchovního
vývoje? Boj v přírodě. Jaká je
vnitřní podstata zvířat? Dětskost a dětinskost.
5 – LÁSKA: Jaká je to pravá láska a jak se projevuje?
3 dimenze lásky. Kdy dochází
k inkarnaci? Jak se projevuje
vnitřní svoboda člověka? Proč
se vánoce nazývají svátky lásky
a jakým darem jsou pro nás?
Proč je zrovna růže symbolem
lásky?
6 – MOC: V čem spočívá moc
člověka? Kdy se ji vzdáváme

a proč? Co spouští naši duchovní moc? Touha po dokonalosti
a ideály.
7 – VŮLE: Svobodná vůle člověka versus vyšší vůle. Vnucování vlastní vůle. Důvěra a otevřenost. Proč nemají zvířata
svobodnou vůli? Jaká je pravá
pokora?
8 – DUCH: Co je duch a co je
duše, jaký je mezi nimi rozdíl?
Jaký je to duchovní člověk? Lenivost/živost ducha. Duchovní
ctnosti. Bohatost vnitřního prožívání. Proč nemá člověk božskou podstatu?
9 – VÍRA: Živá víra versus
falešná víra? Proč ji tak často
ztrácíme? V co věříme? Jak nabýt sebedůvěry? Jak se zbavit
strachu? Víra v sebe / v dobro
druhých / ve vyšší princip.

Mýty a omyly
o numerologii:

• V
 ětší číslo znamená dosažení vyššího stupně duchovního vývoje a důležitějšího
životního cíle (nelze numerologii stavět nad vyzrálost
člověka!).
• K soužití v páru se nedoporučuje kombinace jednotlivých
čísel (numerologie neurčuje
funkčnost vztahu).
• Existují dobrá a špatná čísla
(každé číslo má rub i líc, jak
mince má dvě strany, jinak
nemůže být celistvá. Jen
když poznáme obě stránky
své osobnosti, jen tak můžeme využít své dary a získat
ponaučení z pochopení našich slabostí).
Pokud se chcete dozvědět
více o sobě, nabízím vám individuální rozbor (a docela možná už nikdy nebudete na sebe
pohlížet stejně) anebo pokud
toužíte proniknout do podstaty
výpočtů výše zmiňovaných životních pojmů, tak Vás zvu na
celodenní seminář Duchovní
numerologie.
Přeji krásné
dny s příchozím
uvítáním jara.

Mgr. Blanka
Demčáková

Terapeut osobnostního rozvoje: poradenství,
typologie osobnosti, přednášky
a semináře, tel. 604 300 189
www.perlapoznani.cz

Program akcí březen
7. 3.

Plazmový večer – očista lymfatického systému

250 Kč

8. 3.

Díky Bohu, že jsem ŽENA :-)

300 Kč

9. 3.

Naše pravá podtata a její prožívání

200 Kč

13. 3.

Projevení hojnosti, worshop

888 Kč

16. 3.

Vaříme zdravě, hravě a hlavně chutně

300 Kč

21. 3.

Z odtajených cviků taoistických mnichů

190 Kč

23. 3.

Diagnostika vlasů mikrokamerou a odborné poradenství

350 Kč

23. 3.

Zdravé vlasy – korunka krásy u ženy a imidž u muže

250 Kč

24. 3.

Školení – Aurvédsky koncept aktivování růstu vlasů Yelasai

úterý
Ing. Hanka Nováková | Co je to lymfa? Z čeho se skládá lymfatický systém?
18.00–19.30 Jak funguje a k čemu slouží? Jak a proč je třeba udržovat lymfatický systém čistý? Jak zajistit, aby lymfa správně cirkulovala v těle? Během večera
se dozvíte odpovědi na tyto a další otázky a zároveň si společně pustíme
frekvence příznivě působící na detoxikaci lymfy.

středa
Mgr. Blanka Demčáková | I vy se toužíte stát pravou ženou? Snažíte se
18.00–19.30 naplnit svůj ideál pravého ženství? V současné době hledá žena samu sebe
více než kdy jindy – uzrála k tomu celá společnost. A právě žena má velkou
sílu tuto společnost ovlivňovat. Čím to je? Dejme si ruku na srdce my,
ženy. Víme jak nejlépe naplňovat své poslání? Proto pojďme PRAVÉ ŽENĚ
věnovat náležitou pozornost.-)
čtvrtek
Ing. Hana Zemánková | Cílem semináře je pomoci vám nahlédnout pod
18.00–20.00 kapotu sebe samých až do svého nitra, kde neexistuje čas, problémy ani
povinnosti a kde sídlí pravé štěstí a životní radost. Ukáži vám, jak žít život
v přítomnosti, jak se lze do tohoto stavu dostat a co nás z něj často odvádí.

pondělí
Maria Suflet | Seminář „Projevení hojnosti” je navržen tak, aby Vám pomo18.00–21.00 hl otevřít nové dveře možností, přilákat více prosperity do Vašeho života.
Maria je přesvědčena, že začátek roku je ideální čas pro změny, nové plány
a připravení půdy a zasetí semínek úspěchu a dalšího naplnění.

čtvrtek
Mgr. Ivana Pedálová | Biologické jaro začíná 15. února a končí 14. května.
18.00–19.30 Je to období, kdy se příroda probouzí, vše v přírodě se pročišťuje a to
samé se děje i v našem těle. Na energetickém vrcholu jsou játra. Máme
nejpříhodnější okamžik je posílit. Důležité je tento orgán podpořit i stravou, zvýšíme podíl zeleniny, hlavně listové a zařadíme i divoké byliny.

úterý
Vladimír Mazal | Účelem, je pomocí synchronizace dechu a pohybu,
18.00–19.30 nejen zprůchodnit postupně všechny části těla, včetně lymfy, a aktivovat
přirozeným způsobem všechny čakry ale i posílit imunitu, zklidnit mysl
(křížové cviky synchronizující obě hemisféry a akupresurní a automasážní
cviky proti stařecké demenci) a posílit celkový zdravotní stav na úrovni
všech tkání, včetně tkání kostních (vybrační cviky) a srovnat metabolismus
a krevní tlak.

čtvrtek
Ing. Jarmila Bokorová | Jestliže někdo trpí například ztrátou vlasů, jejich
9.00–17.00 vypadáváním, začínající pleší nebo kouty, kruhovým vypadáváním,
slabými, mastnými a nebo suchými vlasy nebo lupy, lámavými konečky,
padáním vlasů při použití léků, chemoterapii nebo klimakteriu. Dozví se
spoustu zajímavostí a praktických doporučení díky Ayurvedskému konceptu i kosmetickým přípravkům speciálně vyrobenými pro tento koncept.
Objednávky na konkrétní hodinu.

čtvrtek
Ing. Jarmila Bokorová | Zveme vás na setkání zabývající se problemati18.00–19.00 kou vlasů. Představíme vám Ayurvédský koncept aktivování růstu vlasů
Yelasai ze Švýcarska, celostní a přírodní přístup k růstu vlasů a jejich
každodenní péči.
3 500 Kč

pátek
Gianni Coria, Ing. Jarmila Bokorová | Zveme vás na setkání zabývající se
10.00–17.00 problematikou vlasů. Představíme vám Ayurvédský koncept aktivování
růstu vlasů Yelasai ze Švýcarska, celostní a přírodní přístup k růstu vlasů
a jejich každodenní péči.

27. a 28. 3. Ordinace léčitele a chiropraktika

500 Kč

pondělí, úterý Slavomír Predajnoš | Odborné uvolnění (odblokování) a napravení celého
9.00–19.00 pohybového aparátu: kolena, kyčle, pánev, páteř, lokty, ramena, čelist…
Uvolnění a harmonizace vnitřních orgánů a systémů: často lze vyřešit
gynekologické problémy (myomy, záněty, neplodnost, bolesti při menses).
Jemné uvolnění toku životní energie, uvolnění nervového a hormonálního
systému.

27. 3.

RINGANA fresh_date – Krása a zdraví jdou ruku v ruce

200 Kč

28. 3.

Ušní a tělové svíce

150 Kč

pondělí
Petra Kimmerová | Přijďte se seznámit s produkty rakouské firmy Ringa18.00–19.30 na: čerstvá kosmetika bez konzervantů, veganské doplňky stravy. Ringana
je 100% čerstvá, 100% účinná, 100% důsledná a má 100% filosofii. Vychutnejte si osvěžení – RINGANA is so fresh.

úterý
Michal Ježek | Jedná se o účinnou metodu na odstranění bolesti hlavy, zad,
17.00–18:30 kloubů, odstraňování zánětů, cyst, zastydlé rýmy, otoků, svalového napětí,
nečistot apod. Dozvíte se, jak je možné, že tato metoda funguje? Jak a na
co je možné svíce použít.

Na všechny akce je nutné provést rezervaci místa předem
na e-mail info@avasa.cz nebo tel.: 734 384 673

centrum AVASA

křižíkova 308/19,
186 00 Praha 8 Karlín (Florenc)
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